
รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2 ) 
ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา  หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ในเวลาราชการ) 
สาขาวิชา   ศิลปศึกษา   รหัสหลักสูตร   3711 

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 28 พฤษภาคม  2565  เวลา 13:00 - 16:00 น.        
หองสอบ  จัดสอบออนไลน โดยจะแจงรายละเอียดการสอบทาง Email ของผูสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 

 
หมายเหต ุ     

 

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2565  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  
พิจารณาคุณสมบัติผูสมัครฯ นายณัฐวุฒ ิเลาหเจรญิบัณฑิต ผูสมัครเขาศกึษาในหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา รหลักสูตร 3712 แลว มีมติให
เปนผูมีสทิธ์ิสอบขอเขยีนในหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา รหลักสูตร 3711  
                   2. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ    
                            คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผัน
การมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมี
คะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

                    2.1 ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามทีม่หาวิทยาลัยหรือหลกัสูตรกำหนด 

                                   2.2 ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑการทดสอบความรู  ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

                    3. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) 
                         คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร โดยการเวียนครั้งที่ 14/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมี
ผลการทดสอบวิชาพื้นฐานวิจัย (GREAT-R) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดนมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมวานิสิตจะตอง
ดำเนินการขอใดขอหนึ่ง ดังนี้  
 3.1 ตองลงทะเบียนรายวิชา 2755603 วิธีวิทยาการวิจยัเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 1 หรือ รายวิชา 2756604 วิธีวิทยาการ
วิจัยการศึกษา 1 โดยจะตองมีผลการศึกษาเปน S หรือ B ขึ้นไป ตามที่หลักสูตรกำหนดโดยไมตองมีผลการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) 
    3.2 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2755603 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 1และ รายวิชา 2756604 
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 จะตองมีผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย(GREAT-R) (ฉบับจริง) โดยมีคะแนนไมต่ำกวา T50 มายื่นกอนการขอสำเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ใหใชผลคะแนนที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันสุดทายของการขอสำเร็จการศึกษา 

                          4. ผูมีสิทธิ์สอบแตยืน่เอกสารยังไมครบ ใหสงเอกสารที่ Email: arted.chula @gmail.com ภายในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพ่ิม 
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ             2. ใบแจงผลการสอบวิชาทกัษะพืน้ฐานการวจิัย (GREAT-R) 
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท/ตรี        4. ใบปริญญา หรอื ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา  
5. หนังสือรับรองคณุสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ            6. ใบอนญุาตใหลาศึกษาตอจากตนสังกัด 

7. โครงการวจิัย         8. เอกสารแสดงประสบการณการทำวิจัย (สำหรับผูสมัครหลักสูตรแบบ1.1) 
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 
 

 

/ผลการพิจารณาของภาควิชา... 
 

เลขท่ี
นั่งสอบ 

ลำดับที ่ ช่ือ-สกุล คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพิ่ม* 
 CU-TEP

และอื่นๆ 

มีสิทธ์ิ
สอบ 

ไมมสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 นายกิตติ์นิธ ิเกตุแกว  /  / / / / /  /  
 

2 2 นายณัฐวุฒิ เลาหเจรญิบัณฑิต  /  / /  / / /   
 



ผลการพิจารณาของภาควิชา
จำนวนผูสมัคร 2 คน จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ        2           คน

จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ       -          คน

               ลงนาม..........................................           ลงนาม.....................................................             
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสมฉาย บุญญานันต)                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา พรมพันธุ)  
       ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ                            ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
                       สาขาวิชาศิลปศึกษา                             วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

           วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

ลงนาม .....................................................
                                                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)          
                                       หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา

                 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565

..........................................................................    

...........................................................



รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2 )

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ในเวลาราชการ)
สาขาวิชา   ศิลปศึกษา รหัสหลักสูตร   3712

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา -
หองสอบ -
เลขท่ี
นั่ง
สอบ

ลำดับ
ที่

ช่ือ-สกุล คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพิ่ม*
CU-TEP

และอื่นๆ
มีสิทธ์ิสอบ ไมมสีิทธ์ิ

สอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 นายณัฐวุฒิ เลาหเจรญิบัณฑิต /

หมายเหตุ      
1. คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาศลิปศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี             

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พิจารณาคุณสมบัติผูสมัครฯ ในลำดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ เลาหเจริญบัณฑิต แลว มีมติใหเปนผูมีสิทธ์ิ
สอบขอเขียนในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา รหลักสูตร 3711 

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จำนวนผูสมัคร 1   คน จำนวนผูมีสิทธ์ิสอบ       - คน

  จำนวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ    1 คน

                           

               ลงนาม..........................................           ลงนาม.....................................................             
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสมฉาย บุญญานันต)                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิทิรา พรมพันธุ)  
       ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ                        ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
                           สาขาวิชาศิลปศึกษา                วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

            วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

ลงนาม .....................................................
                                                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)          
                                       หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา

                 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565

นาม...............................................  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................



รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2 )

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ในเวลาราชการ)
สาขาวิชา   ศิลปศึกษา รหัสหลักสูตร   3710

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา -
หองสอบ -
เลขท่ี
นั่งสอบ

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพิ่ม*
CU-TEP

และอื่นๆ
มีสิทธ์ิ
สอบ

ไมมี
สิทธ์ิ
สอบ

1 2 3 4 5 6 7 8

- ไมมีผูสมัครเขาศึกษา -

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จำนวนผูสมัคร - คน จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ  -         คน

จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ     - คน

               ลงนาม..........................................           ลงนาม.....................................................             
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสมฉาย บุญญานันต)                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา พรมพันธุ)  
       ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ                            ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
                          สาขาวิชาศิลปศึกษา       วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

          วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

ลงนาม .....................................................
                                                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)          
                                       หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา

                 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565

าม.............................................     


